
Tăng mức phạt tối đa trong lĩnh vực kế 
toán, kiểm toán lên 100 triệu đồng 

Nghị định số 41/2018/NĐ-CP ngày 12/03/2018 của 

Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 
vực kế toán, kiểm toán độc lập. 

So với quy định cũ, Nghị định này đã điều chỉnh tăng mức 
phạt tối đa trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, từ 30 triệu lên 
50 triệu đồng (đối với cá nhân) và từ 60 triệu lên 100 triệu 
đồng (đối với tổ chức). 

Đối với mức phạt cụ thể, Nghị định có điều chỉnh tăng mức 
phạt đối với hành vi áp dụng sai quy định về chữ viết, chữ số, 
đơn vị tiền tệ, kỳ kế toán, từ khung 5 - 10 triệu lên khung 10 
- 20 triệu đồng; giả mạo báo cáo tài chính từ khung 20- 30 
triệu lên khung 40 - 50 triệu đồng. 

Ngoài ra, còn bổ sung quy định xử phạt đối với một số hành vi 
khác, như: 

 Áp dụng sai chế độ kế toán, từ 10 - 20 triệu đồng;  

 Ký chứng từ kế toán bằng mực đỏ, mực phai màu,          
ký chứng từ kế toán bằng cách đóng dấu chữ ký khắc sẵn, 
chứng từ chi tiền không ký theo từng liên, từ 3 - 5       
triệu đồng. 

 Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài         
ra tiếng Việt theo quy định, từ 5 - 10 triệu đồng. 

 Lập báo cáo tài chính không đúng biểu mẫu, từ 5 - 10 
triệu đồng. 

Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 01/05/2018 và thay thế 
Nghị định số 105/2013/NĐ-CP ngày 16/09/2013. 
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Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 25/2018/TT-BTC (Thông tư 25) vào ngày 
16/03/2018 về việc hướng dẫn Nghị định số 146/2017/NĐ-CP ngày 15/12/2017 của 
Chính phủ và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC              
ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính, Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của         
Bộ Tài chính. 

Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung một số chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng (GTGT), thuế thu nhập       
doanh nghiệp (TNDN) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). 

Theo đó, về thuế GTGT, doanh nghiệp được phục hồi chính sách hoàn thuế đối với hàng xuất khẩu có 
nguồn gốc nhập khẩu. Ngoài ra, hàng xuất khẩu sản xuất từ tài nguyên khoáng sản nếu đã chế biến thành 
sản phẩm khác hoặc chế biến theo quy trình khép kín sẽ được hưởng thuế suất thuế GTGT 0%. 

Về thuế TNDN, có sửa đổi một số quy định quan trọng sau: 

 Đối với tài sản cố định được chuyển giao theo hợp đồng chuyển nhượng vốn góp, bên   
nhận chuyển nhượng chỉ được khấu hao theo giá trị còn lại trên sổ sách kế toán của bên 
chuyển nhượng. 

 Tăng hạn mức hạch toán chi phí mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động  
từ 1 lên 3 triệu đồng/người/tháng. 

 Tuy nhiên, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động lại bị khống chế 
ở hạn mức không quá 3 triệu đồng/người, thay vì trước đó không khống chế. 

 Khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không cần đáp ứng    
điều kiện có quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể 
hoặc  quy chế thưởng, quy chế tài chính. 

Về thuế TNCN, Thông tư 25 sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 4 Điều 2 
Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 của Bộ Tài chính như sau: 

“b. Thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán, bao gồm: thu nhập từ 
chuyển nhượng cổ phiếu, quyền mua cổ phiếu, trái phiếu, tín phiếu, 
chứng chỉ quỹ và các loại chứng khoán khác theo quy định tại    
khoản 1 Điều 6 của Luật chứng khoán. Thu nhập từ chuyển nhượng        
cổ phiếu của các cá nhân trong công ty cổ phần theo quy định   
tại khoản 2 Điều 6 của Luật chứng khoán và Điều 120 của        
Luật doanh nghiệp.” 

Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/05/2018. 

Các trường hợp phát sinh từ ngày 01/02/2018, chịu sự 
điều chỉnh của Nghị định 146/2017/NĐ-CP được thực 
hiện theo quy định tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP và 
hướng dẫn tại Điều 1, Điều 2, khoản 2, 3, 4 Điều 3 
Thông tư này. 

Sửa đổi nhiều chính sách về thuế giá trị gia tăng, thuế 
thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân 
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 Công văn số 5339/TCT-TTr ngày 20/11/2017 của Tổng cục Thuế về việc lập kế hoạch thanh tra, 
kiểm tra thuế năm 2018. Theo đó, liên quan đến kế hoạch thanh tra, kiểm tra thuế năm 2018,    

Tổng cục Thuế yêu cầu số lượng thanh tra, kiểm tra tại trụ sở doanh nghiệp của mỗi Cục thuế phải 

đạt tối thiểu 18,5% và không hạn chế tối đa. 

Trong đó, đặc biệt tập trung thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp sau: 

 Kinh doanh ngành nghề, lĩnh vực có dư địa thu lớn, như Dầu khí; Xăng dầu; Bệnh viện; Hàng không; Ngân hàng; 
Dược phẩm; Du lịch, khách sạn, nhà hàng, casino, xổ số;...; 

 Các tập đoàn nước ngoài tại Việt Nam và các Tập đoàn, Tổng công ty có doanh thu và có số thu nộp ngân        
sách lớn; 

 Các doanh nghiệp phát sinh chuyển nhượng vốn, thương hiệu, chuyển nhượng dự án; 

 Các doanh nghiệp có giao dịch liên kết chiếm tỷ trọng lớn, kết quả hoạt động kinh doanh lỗ nhiều năm hoặc 
thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp hoạt động trong cùng ngành nghề, lĩnh vực; 

 Thanh tra, kiểm tra hoàn thuế GTGT đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao về hóa đơn, có hoàn thuế lớn, 
phát sinh hoàn thuế bất thường; 

 Các doanh nghiệp nhiều năm chưa được thanh tra, kiểm tra, đặc biệt là các doanh nghiệp lớn, doanh 
nghiệp từ 5 năm trở lên chưa thanh tra, kiểm tra; các doanh nghiệp được hưởng ưu đãi miễn giảm thuế. 

Theo quy định tại Điều 53 Nghị định 118/2015/NĐ-CP, doanh nghiệp thực hiện dự án 
đầu tư nước ngoài (FDI) phải thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến thông qua Hệ thống 
thông tin quốc gia về đầu tư như sau: 

1. Báo cáo tháng về tình hình thực hiện vốn đầu tư: Trong trường hợp dự án đầu tư 
có phát sinh vốn đầu tư thực hiện trong tháng, tổ chức kinh tế báo cáo trong thời hạn 
12 ngày kể từ ngày kết thúc tháng báo cáo. 

2. Báo cáo quý được thực hiện trước ngày 12 của tháng đầu quý sau quý báo cáo, 
gồm các nội dung: Vốn đầu tư thực hiện, doanh thu thuần, xuất khẩu, nhập khẩu, 
lao động, thuế và các khoản nộp ngân sách, tình hình sử dụng đất, mặt nước. 

3. Báo cáo năm được thực hiện trước ngày 31 tháng 3 năm sau của năm    
báo cáo, gồm các chỉ tiêu của báo cáo quý và chỉ tiêu về lợi nhuận, thu nhập 
của người lao động, các khoản chi và đầu tư cho nghiên cứu khoa học và 
phát triển công nghệ, xử lý và bảo vệ môi trường, nguồn gốc công nghệ 
sử dụng. 

Thực hiện báo cáo trực tuyến tình hình đầu tư của các dự án có vốn đầu tư 
trực tiếp nước ngoài (FDI) 
Công văn số 9459/BKHĐT-ĐTNN ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc cấp tài khoản 
báo cáo trực tuyến về tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài. 

Liên quan đến việc báo cáo tình hình đầu tư nước ngoài, Công văn yêu cầu Ủy ban nhân dân các tỉnh 
khẩn trương cấp tài khoản cho toàn bộ các dự án FDI trên địa bàn và đôn đốc doanh nghiệp báo cáo trực  
tuyếntrên Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư theo đúng quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP. 

Trường hợp doanh nghiệp không thực hiện chế độ báo cáo trực tuyến theo quy định thì tiến hành nhắc 
nhở và xử phạt theo quy định tại Nghị định 50/2016/NĐ-CP, đồng thời báo cáo Bộ KH&ĐT để phối hợp 
quản lý. 

Những doanh nghiệp có khả năng bị thanh tra thuế trong 2018 

LƯU Ý: 

“Bản tin này được thực hiện nhằm cung cấp 
thêm thông tin cho quý khách hàng. Mặc dù 
chúng tôi rất chú trọng tới vấn đề đảm bảo tính 
chính xác, tuy nhiên những thông tin được cung 
cấp thông qua bản tin này không mang tính toàn 
diện tuyệt đối và quý khách hàng nên tham khảo 
ý kiến chuyên môn trước khi áp dụng”. 
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